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Färdighetsnivå A1 Begränsad kommunikation i de mest bekanta situationerna               

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

A1.1 De första grunderna 
i språket  
 

* Förstår ett mycket begränsat 
antal av de allra vanligaste 
orden och fraserna (hälsningar, 
namn, tal, uppmaningar) i 
vardagliga sammanhang. 
* Förstår trots ansträngning 
inte mer än det allra mest 
elementära språkstoffet. 
* Behöver väldigt mycket hjälp: 
upprepning, gester, 
översättning. 
 

* Kan med korta satser svara på 
enkla frågor som gäller en själv. 
Kommunikationen är beroende 
av samtalspartnern och talaren 
måste kanske tillgripa sitt 
modersmål eller gester. 
* Det kan finnas många långa 
pauser, upprepningar och 
avbrott i talet. 
* Uttalet kan orsaka stora 
förståelseproblem. 
* Behärskar ett mycket begränsat 
ordförråd och några inlärda 
standarduttryck. 
* Talaren är oförmögen att 
uttrycka sig fritt och ledigt, men 
de få klichéartade uttryck han 
eller hon behärskar kan vara 
ganska felfria. 

* Känner till skriftsystemet 
men förstår mycket lite av 
texten. 
* Känner igen ett litet antal 
bekanta ord och korta fraser 
och kan förknippa dem med 
bilder. 
* Förmågan att förstå 
främmande ord ens i mycket 
förutsebara sammanhang är 
ytterst begränsad. 

* Kan delge sina omedelbara 
behov i mycket korta ordalag.* 
Kan skriva språkets bokstäver 
och siffror med bokstäver, 
anteckna sina personuppgifter 
och skriva vissa bekanta ord och 
fraser. 
* Behärskar ett antal enskilda 
ord och uttryck. 
* Är inte förmögen att uttrycka 
sig fritt men kan skriva vissa ord 
och uttryck rätt. 

 
 

A1.2 Elementär 
språkfärdighet stadd 
i utveckling 

* Förstår ett begränsat antal 
ord, korta satser, frågor och 
uppmaningar som gäller 
personliga angelägenheter eller 
den aktuella situationen. 
* Måste anstränga sig till och 
med för att förstå enkla 
yttranden som inte tydligt 
anknyter till situationen. 
* Behöver mycket hjälp: 
långsammare tal, upprepning, 
gester och översättning. 

* Kan i någon mån uppge vissa 
omedelbara behov och fråga och 
svara i dialoger som handlar om 
grundläggande personuppgifter. 
Behöver ofta hjälp av sin 
samtalspartner. 
* Pauser och andra avbrott 
förekommer i talet. 
* Uttalet kan ofta vålla 
förståelseproblem. 
* Har ett mycket begränsat 
ordförråd, kan vissa 

* Förstår namn, skyltar och 
andra mycket korta och enkla 
texter som anknyter till 
omedelbara behov. 
* Känner igen enskilda 
uppgifter i enkel text om det 
finns möjlighet att vid behov 
läsa texten på nytt. 
*Förmågan att förstå obekanta 
ord ens i mycket förutsebara 
sammanhang är begränsad.  
 

* Kan delge sina omedelbara 
behov med korta satser. 
*Kan skriva ett antal satser och 
fraser om sig själv och sin 
närmaste krets (t.ex. svar på 
frågor eller minneslappar). 
* Behärskar vissa grundläggande 
ord och uttryck och är förmögen 
att skriva mycket enkla 
huvudsatser. 
* Utantillärda fraser kan vara rätt 
skrivna men alla slags fel 



situationsbundna uttryck och en 
del av den elementära 
grammatiken. 
* Alla slags fel förekommer i hög 
grad, också i mycket enkelt fritt 
tal. 

 
 
 
 

förekommer t.o.m. i synnerligen 
elementär fri skrivning. 
 

 



 

Färdighetsnivå A1 Begränsad kommunikation i de mest bekanta situationerna                

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

A1.3 Fungerande 
elementär 
språkfärdighet 

* Förstår enkla yttranden 
(personliga frågor och alldagliga 
anvisningar, önskningar och 
förbud) i rutinmässigt samtal 
med stöd av sammanhanget. 
* Kan följa med enkla samtal 
som anknyter till konkreta 
situationer eller den egna 
erfarenheten. 
* Förståelsen förutsätter också 
då det gäller enkla ärenden talat 
standardspråk som är 
långsammare än normalt och 
riktat till lyssnaren.  
 

* Kan berätta kort om sig själv 
och sin närmaste krets. Reder sig 
i de allra enklaste dialogerna och 
servicesituationerna. Behöver 
ibland hjälp av samtalspartnern. 
* Kan uttrycka sig flytande om 
det mest bekanta, annars är 
pauser och avbrott mycket 
vanliga. 
* Uttalet kan ibland orsaka 
förståelseproblem. 
* Behärskar ett begränsat antal 
korta utantillärda uttryck, det 
mest centrala ordförrådet och 
grundläggande satsstrukturer. 
* Elementära grammatikaliska fel 
förekommer i hög grad också i 
mycket enkelt tal. 

* Kan läsa bekanta och en del 
obekanta ord. Förstår korta 
meddelanden som handlar om 
vardag och rutiner eller där det 
ges enkla instruktioner. 
* Kan hitta enskilda behövliga 
uppgifter i en kort text 
(postkort, väderrapporter). 
* Läser och förstår också ett 
kort textstycke mycket 
långsamt. 

* Reder sig i enkla lätt 
förutsebara skrivuppgifter i de 
mest bekanta situationerna som 
anknyter till vardagliga behov 
och erfarenheter. 
* Kan skriva enkla texter (ett 
enkelt postkort, personuppgifter, 
enkel diktamen).  
* Behärskar de allra vanligaste 
orden och uttrycken som har att 
göra med detaljer eller konkreta 
behov i elevens eget liv. Kan 
skriva några meningar som 
består av enkla satser. 
* Många slags fel förekommer i  
elementär fri skrivning. 
 

 



 

Färdighetsnivå A2 Grundförutsättningar för direkt socialt umgänge samt kort redogörelse 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

A2.1 Den grundläggande 
språkfärdighetens 
begynnelseskede 

* Kan förstå enkelt tal eller 
följa med i en diskussion om 
ämnen som är direkt viktiga 
för honom eller henne. 
* Förstår det mest centrala 
innehållet i korta, enkla 
diskussioner som intresserar 
(anvisningar, meddelanden) 
och upptäcker när man på 
teve övergår från ett ämne 
till ett annat. 
* Förståelse av också ett 
enkelt budskap förutsätter 
tydligt standardspråk i 
normalt tempo, och kräver 
dessutom ofta upprepning. 

* Kan med korta satser berätta om 
sin närmaste krets. Reder sig i 
enkelt umgänge och i de vanligaste 
servicesituationerna. Kan inleda 
och avsluta en kort dialog men 
sällan själv uppehålla en längre 
diskussion. 
* Vissa bekanta avsnitt är flytande, 
men det förekommer många klart 
uppenbara pauser och felaktiga 
inledningar i talet. 
* Uttalet är förståeligt trots att den 
främmande accenten är mycket 
uppenbar och trots att det 
felaktiga uttalet kan vålla enstaka 
problem med förståelsen. 
* Behärskar det lätt förutsebara 
basordförrådet och många av de 
viktigaste strukturerna (såsom 
konjunktioner och tempusformer i 
förfluten tid). 
* Behärskar i fritt tal den allra 
enklaste grammatiken på 
elementär nivå, men fortfarande 
förekommer det många fel även i 
språkets grundstrukturer.   
 
 

* Förstår enkla texter som 
innehåller det allra 
vanligaste ordförrådet 
(privata brev, korta 
nyhetsartiklar, vardagliga 
bruksanvisningar). 
* Förstår huvudtankarna i 
texter och vissa detaljer i 
en text på några stycken. 
Kan lokalisera och jämföra 
enskilda uppgifter och 
klarar lätt av enkel 
slutledning utgående från 
sammanhanget. 
* Läser och förstår också 
korta textstycken långsamt. 
 

* Reder sig i skrivuppgifter i de mest 
rutinmässiga vardagssituationerna. 
* Kan skriva korta, enkla meddelanden 
(personliga brev, lappar) som har att 
göra med vardagliga behov och enkla, 
katalogmässiga beskrivningar  
om mycket bekanta ämnen (verkliga 
eller fiktiva personer, händelser, egna 
och familjens planer). 
* Behärskar ett konkret ordförråd som 
anknyter till grundbehov samt 
grundläggande tempusformer och 
satser som är samordnade med enkla 
bindeord (och, men). 
* Kan skriva de allra enklaste orden 
och strukturerna ganska rätt men gör 
gång på gång fundamentala fel 
(tempusformer, böjning) och använder 
många klumpiga uttryck i fri skrivning. 



 

Färdighetsnivå A2 Grundförutsättningar för direkt socialt umgänge samt kort redogörelse 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

A2.2 Grundläggande 
språkfärdighet stadd 
i utveckling  

* Förstår tillräckligt för att 
kunna tillfredställa sina 
konkreta behov. Kan i stora 
drag följa tydligt tal om fakta. 
* Kan i allmänhet känna igen 
ämnet i en pågående 
diskussion. Förstår vanlig 
vokabulär och ett mycket 
begränsat antal idiom i 
situationsbundet tal som 
handlar om bekanta eller 
allmänt kända ämnen. 
* Förståelsen också av enkla 
budskap förutsätter 
standardspråk som uttalas 
långsamt och tydligt och 
dessutom rätt ofta behöver 
upprepas. 
 

* Kan ge en kort, katalogmässig 
beskrivning om sin närmaste 
krets och dess vardag. Kan delta 
i rutinsamtal om egna 
angelägenheter eller sådant som 
är viktigt för en själv. Kan 
behöva hjälp för att diskutera 
och måste undvika vissa 
ämnesområden. 
* Talet är tidvis flytande men 
olika slags avbrott är mycket 
uppenbara. 
* Uttalet är förståeligt trots att 
den främmande accenten är 
uppenbar och felaktigt uttal 
förekommer. 
* Behärskar ett vanligt, 
vardagligt ordförråd och några 
idiomatiska uttryck ganska bra. 
Behärskar flera enkla och även 
några mera krävande strukturer. 
* I mera omfattande fritt tal  
förekommer många 
fundamentala fel (t.ex. i verbens 
tempusformer) som tidvis kan 
göra talet svårförståeligt. 
 

* Förstår huvudtankarna och 
vissa detaljer i meddelanden på 
några stycken i alldagliga 
sammanhang som i viss mån är 
krävande (reklam, brev, 
matsedlar, tidtabeller) 
samt faktatexter 
(bruksanvisningar, smånotiser). 
* Kan skaffa ny lätt förutsebar 
information om bekanta 
ämnen i välstrukturerade texter 
på några stycken. Kan 
utgående från formen och 
kontexten sluta sig till 
betydelsen av obekanta ord. 
* Upprepad läsning och 
hjälpmedel är ofta nödvändiga 
för förståelsen av ett 
textstycke. 
 

* Reder sig i skrivuppgifter i 
rutinmässiga vardagssituationer.  
* Kan skriva en mycket kort, 
enkel beskrivning av händelser, 
tidigare aktiviteter och 
personliga erfarenheter eller om 
alldagliga ting i sin livsmiljö 
(korta brev, minneslappar, 
ansökningar, 
telefonmeddelanden). 
* Behärskar det grundläggande 
alldagliga ordförrådet, 
strukturerna och de vanligaste 
sätten att binda ihop ord och 
satser. 
* Skriver enkla ord och 
strukturer rätt men gör fel i 
ovanligare strukturer och former 
och använder klumpiga uttryck. 
 
 
 
 

 



 

Färdighetsnivå B1 Att reda sig i vardagslivet 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

B1.1 Fungerande 
grundläggande 
språkfärdighet 

* Förstår huvudtankarna 
och viktiga detaljer i tal som 
behandlar teman som 
återkommer i skolan, på 
arbetet eller under fritiden, 
inklusive korta referat. Får 
tag i huvudpunkterna i 
radionyheter, filmer, tv-
program och tydliga 
telefonmeddelanden. 
* Kan följa tal som baserar 
sig på gemensam erfarenhet 
eller allmänbildning. Förstår 
det gängse ordförrådet och 
ett visst antal idiom. 
* Förståelse av längre 
talsekvenser förutsätter 
tydligare och långsammare 
standardspråk än normalt. 
Upprepningar behövs då 
och då.  

* Kan berätta också vissa detaljer 
om bekanta saker. Reder sig i de 
vanligaste alldagliga situationerna 
och inofficiella samtal på 
språkområdet. Kan kommunicera 
om sådant som är viktigt för 
eleven själv även i lite mer 
krävande situationer. En lång 
framställning eller abstrakta 
ämnen ger upphov till uppenbara 
svårigheter. 
* Kan uppehålla förståeligt tal men 
pauser och tveksamhet 
förekommer i längre talsekvenser. 
* Uttalet är klart förståeligt trots 
att den främmande accenten tidvis 
är uppenbar och uttalsfel i viss 
mån förekommer.  
* Kan använda ett ganska 
omfattande vardagligt ordförråd 
samt några allmänna fraser och 
idiom. Använder många olika slag 
av strukturer. 
* I längre fritt tal är grammatikfel 
vanliga (t.ex. artiklar och ändelser 
saknas), men de stör sällan 
förståelsen.  

* Kan läsa många slags 
texter på några sidor 
(tabeller, kalendrar, 
kursprogram, kokböcker) 
om bekanta ämnen och 
utan förberedelser följa 
huvudtankar, nyckelord 
och viktiga detaljer i texten. 
* Kan följa huvudtankarna, 
nyckelord och viktiga 
detaljer i en text på ett par 
sidor som behandlar ett 
bekant ämne.  
* Förståelsen kan vara 
bristfällig då det gäller 
ämnesområden som 
avviker från alldagliga 
erfarenheter samt detaljer i 
texten. 

* Kan skriva förståelig text som i viss 
mån förmedlar detaljerad 
vardagskunskap om verkliga eller 
fiktiva ämnen som intresserar. 
* Kan skriva en klart utformad 
koherent text genom att foga ihop 
enskilda uttryck till längre avsnitt 
(brev, beskrivningar, berättelser, 
telefonmeddelanden). Kan effektivt 
förmedla bekant information genom 
de vanligaste formerna av skriftlig 
kommunikation. 
* Behärskar ett tillräckligt ordförråd 
och de strukturer som behövs för 
texter i de flesta bekanta situationer, 
trots att interferens och uppenbara 
omskrivningar förekommer. 
* Det rutinmässiga språkstoffet och 
grundstrukturerna är redan relativt 
felfria, men en del mer krävande 
strukturer och ordfogningar orsakar 
problem. 
 

 



 

Färdighetsnivå B1 Att reda sig i vardagslivet 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

B1.2 Flytande 
grundläggande 
språkfärdighet 

* Förstår tydlig, faktabaserad 
information som anknyter 
till bekanta och relativt 
allmänna ämnen i 
sammanhang som i viss mån 
är krävande (indirekta 
förfrågningar, 
arbetsdiskussioner, 
förutsebara 
telefonmeddelanden). 
* Förstår huvudpunkterna 
och de viktigaste detaljerna i 
en pågående, formell eller 
informell mera omfattande 
diskussion. 
* Förståelse förutsätter 
standardspråk eller en 
relativt bekant accent samt 
sporadiska upprepningar 
och omformuleringar. 
Diskussioner mellan infödda 
i snabbt tempo samt okända 
detaljer om främmande 
ämnesområden orsakar 
problem. 

* Kan med beskrivningar, 
specificeringar och jämförelser 
berätta om vanliga, konkreta 
ämnen och kan också redogöra för 
andra ämnen såsom filmer, böcker 
eller musik. Kan kommunicera 
säkert i de flesta vanliga 
situationer. Den språkliga 
framställningen är kanske inte 
särskilt exakt. 
* Kan uttrycka sig relativt 
obehindrat. Trots att pauser och 
avbrott förekommer fortsätter 
talet och eleven gör sig förstådd.  
* Uttalet är mycket lätt att förstå 
trots att intonationen och 
betoningen inte helt motsvarar 
målspråkets.  
* Kan använda ett ganska 
omfattande ordförråd och vanliga 
idiom. Använder även många slags 
strukturer och komplicerade 
satser.  
* Grammatikfel förekommer i viss 
mån men stör sällan ens mer 
omfattande kommunikation. 
 
 

* Kan läsa texter på några 
stycken om många slags 
ämnesområden 
(tidningsartiklar, 
broschyrer, 
bruksanvisningar, enkel 
skönlitteratur) och klarar 
också av texter som kräver 
en viss slutledningsförmåga 
i praktiska situationer som 
är viktiga för en själv. 
* Kan söka fram och 
kombinera uppgifter ur 
olika texter på några sidor 
för att utföra en viss 
uppgift. 
* Vissa detaljer och nyanser 
i långa texter kan förbli 
oklara. 
 

* Kan skriva personliga och mer 
offentliga meddelanden, och i dem 
innefatta nyheter och uttrycka tankar 
om bekanta abstrakta ämnen och om 
kultur som exempelvis musik eller 
film. 
* Kan skriva en disponerad text på 
några stycken (anteckningar, korta 
sammandrag och redogörelser utifrån 
en klar diskussion eller framställning). 
Kan i viss mån motivera sina 
huvudtankar och ta hänsyn till läsaren. 
* Behärskar ordförråd och 
satsstrukturer som behövs för många 
slag av skrivande. Kan uttrycka 
samordning och underordning. 
* Kan skriva ett förståeligt och relativt 
felfritt språk, låt vara att det 
förekommer fel i krävande strukturer, i 
textens disposition och stil och att 
påverkan från modersmålet eller något 
annat språk är uppenbar. 



 
Färdighetsnivå B2 Att klara sig i regelbundet umgänge med infödda 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

B2.1 Självständig 
språkfärdighet, 
grundnivå 

* Förstår de centrala 
tankarna i muntlig 
framställning som är 
invecklad till språk och 
innehåll och som behandlar 
konkreta eller abstrakta 
ämnesområden. Kan följa 
detaljerade framställningar 
av allmänt intresse (nyheter, 
intervjuer, filmer, 
föreläsningar). 
* Förstår huvudpunkterna i 
det talade, talarens avsikter 
och attityder, stil och grad 
av formalitet. Kan följa 
omfattande tal och 
invecklad argumentation om 
talets gång är tydligt 
markerad (t.ex. genom 
bindeord eller rytmisering).  
Kan komprimera innehållet 
eller återge de centrala 
detaljerna i det hörda. 
* Förstår en stor del av en 
pågående diskussion men 
kan uppleva det svårt att 
förstå ett samtal i snabbt 
tempo som förs mellan 
infödda talare om dessa inte 
på något sätt försöker 
förtydliga budskapet. 

* Kan presentera klara och exakta 
beskrivningar av många slags 
erfarenheter, berätta om sina 
känslor samt redogöra för vilken 
personlig betydelse händelser och 
erfarenheter har. Kan aktivt delta i 
de flesta praktiska och sociala 
situationer samt i relativt formella 
diskussioner. Är kapabel att 
regelbundet kommunicera med 
infödda utan att oavsiktligt göra 
sig löjlig eller irriterande. Den 
språkliga framställningen är inte 
alltid helt elegant. 
* Kan tala i ganska jämnt tempo 
och längre pauser i det talade 
förekommer endast sällan. 
* Uttalet och intonationen är 
tydliga och naturliga. 
* Kan mångsidigt använda 
språkets strukturer och ett relativt 
omfattande ordförråd som 
inkluderar idiomatiska och 
abstrakta ord. Visar en växande 
förmåga att reagera på de 
formkrav som situationen ställer. 
* Behärskar grammatiken rätt väl 
och sporadiska fel försvårar i 
allmänhet inte förståelsen. 
 

* Kan självständigt läsa 
texter på några sidor 
(tidningsartiklar, noveller, 
underhållnings- och 
faktalitteratur, rapporter 
och detaljerade 
anvisningar) inom den egna 
branschen eller på 
allmänna ämnesområden. 
Texterna kan handla om 
abstrakta eller fackmässiga 
ämnen och innehålla fakta, 
attityder och åsikter.  
* Kan känna igen 
skribentens avsikt och 
textens syfte och lokalisera 
flera olika detaljer i en lång 
text. Kan snabbt se 
textinnehållet och 
bruksvärdet i ny 
information för att besluta 
om det lönar sig att 
bekanta sig närmare med 
texten. 
* Endast idiom och 
kulturella anspelningar i 
långa texter vållar problem. 
 

* Kan skriva klart och detaljerat om 
många ämnesområden som intresserar, 
om bekanta abstrakta ämnen, 
rutinmässiga saktexter samt mer 
formella sociala meddelanden (kritik, 
affärsbrev, anvisningar, ansökningar, 
sammandrag). 
* Kan effektivt uttrycka sina kunskaper 
och åsikter i skrift samt kommentera 
andras synpunkter. Kan i sina texter 
kombinera eller komprimera 
information från olika källor. 
* Behärskar ett omfattande ordförråd 
och krävande satsstrukturer samt 
språkliga medel för att åstadkomma en 
klar och koherent text. Följsamheten i 
olika nyanser och stilar är begränsad 
och i en lång framställning kan hopp 
från en sak till en annan förekomma.  
* Behärskar rättskrivning, grammatik 
och användning av skiljetecken rätt bra 
och felen leder inte till missförstånd. 
Modersmålets inflytande kan synas i 
det skrivna. Krävande strukturer samt 
följsamheten i uttryck och stil kan vålla 
problem. 
 



 

Färdighetsnivå B2 Att klara sig i regelbundet umgänge med infödda 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

B2.2 Fungerande 
självständig 
språkfärdighet 

* Förstår pågående eller bandat, 
klart disponerat standardspråk i 
alla situationer inom det sociala 
livet, utbildning och arbetsliv 
(inklusive officiella samtal och 
livliga samtal mellan infödda). 
* Kan för krävande uppgifter 
kombinera invecklad och 
detaljerad information utifrån 
omfattande diskussioner eller 
framställningar. Kan sluta sig 
till outtalade attityder och 
sociokulturella anspelningar 
samt kritiskt bedöma det hörda. 
* Förstår främmande talare och 
språkformer. Kraftigt 
bakgrundsbuller, språklig 
humor, ovanliga idiom samt 
kulturella anspelningar kan 
ännu vålla svårigheter.  

* Kan hålla en förberedd 
framställning om många slags 
allmänna ämnen. Är kapabel att 
umgås och fritt och behändigt 
kommunicera med infödda 
talare. Kan diskutera och 
underhandla om mångahanda 
saker, framföra och kommentera 
krävande tankegångar och haka 
på andras inlägg. Kan uttrycka 
sig säkert, tydligt och artigt enligt 
situationens krav. 
Framställningen kan vara 
schematisk och talaren måste 
ibland tillgripa omskrivningar.  
* Kan kommunicera spontant, 
ofta mycket flytande och 
obehindrat trots sporadisk 
tveksamhet. 
* Uttalet och intonationen är 
mycket tydliga och naturliga. 
* Behärskar omfattande 
språkliga medel för att uttrycka 
konkreta och abstrakta, bekanta 
och obekanta ämnesområden 
säkert och tydligt i enlighet med 
situationens formella krav. 
Språkliga orsaker begränsar 
mycket sällan framställningen. 
* Behärskar grammatiken väl. 
Talaren korrigerar ofta själv sina 
fel och felen stör inte 
förståelsen. 

* Kan självständigt läsa 
invecklade texter på flera sidor 
som skrivits för olika ändamål 
(dagstidningar, noveller, 
skönlitteratur). En del av dem 
kan vara obekanta eller endast 
delvis bekanta men 
betydelsefulla för personen 
själv. 
 
* Kan känna igen skribentens 
attityd och textens syfte. Kan 
lokalisera och kombinera flera 
abstrakta uppgifter i invecklade 
texter. Förstår tillräckligt för 
att kunna komprimera 
huvudpunkterna eller uttrycka 
dem på ett annat sätt.  
* Endast idiom och kulturella 
anspelningar i långa texter 
vållar problem.  

* Kan skriva tydliga, detaljerade, 
formella och informella texter 
om invecklade verkliga eller 
fiktiva händelser och 
erfarenheter för bekanta och 
tidvis obekanta läsare. Kan 
skriva essäer, formella eller 
informella redogörelser, göra 
erforderliga anteckningar och 
sammandrag.  
* Kan skriva klara och 
välstrukturerade texter, uttrycka 
sin åsikt, argumentera 
systematiskt, analysera, resonera 
samt komprimera uppgifter och 
tankar. 
*Det språkliga uttrycksförrådet 
begränsar inte skrivandet 
märkbart. 
* Behärskar grammatiken, 
ordförrådet och 
textuppläggningen väl. Fel kan 
förekomma i ovanliga strukturer, 
i idiomatiska uttryck samt i 
stilfrågor. 
 



 

Färdighetsnivå C1-C2 Att klara sig i många olika slag av krävande språkbrukssituationer 

 Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning 

C1.1 Avancerad 
språkfärdighet, 
grundnivå 

* Kan relativt lätt förstå längre 
tal eller framställningar (filmer, 
föreläsningar, diskussioner, 
debatter) om olika bekanta och 
allmänna ämnen även om det 
talade inte är tydligt strukturerat 
och innehåller idiomatiska 
uttryck och registerbyten. 
* Har lätt för att förstå olika 
slags inspelningar i detalj och 
lägger märke till relationen 
mellan talarna samt deras 
avsikter.  
* En främmande accent eller 
mycket dialektalt talspråk vållar 
svårigheter. 

* Är kapabel att hålla en längre, 
förberedd och även formell 
framställning. Kan aktivt delta i 
invecklade situationer med 
abstrakta och detaljerade ämnen 
samt leda rutinmässiga möten 
och smågrupper. Kan använda 
språket för social interaktion av 
många slag. Variationen mellan 
olika stilarter och språkformer 
vållar svårigheter. 
* Kan kommunicera flytande, 
spontant och nästan obehindrat. 
* Kan variera intonationen och 
placera satsbetoningen rätt för 
att uttrycka också de allra finaste 
betydelsenyanserna. 
* Behärskar ett omfattande 
struktur- och ordförråd som 
synnerligen sällan begränsar 
kommunikationen. Kan uttrycka 
sig säkert, tydligt och artigt enligt 
situationens krav. 
* Behärskar grammatiken väl. En 
del slumpmässiga fel försvårar 
inte förståelsen och talaren kan 
ofta korrigera dem själv. 
 

* Förstår i detalj relativt långa 
och invecklade texter på olika 
områden. 
* Kan efter behov variera sitt 
sätt att läsa. Kan läsa kritiskt 
och bedöma stilistiska nyanser 
samt lägger märke till 
skribentens attityder och dolda 
betydelser i texten. Kan 
lokalisera och kombinera 
många slags abstrakta 
uppgifter i invecklade texter, 
komprimera dem och dra 
krävande slutsatser utifrån 
texterna. 
* För att förstå de mest 
krävande detaljerna och 
idiomatiska avsnitten i en text 
behövs hjälpmedel eller flera 
omläsningar. 

* Kan skriva tydliga, 
välstrukturerade texter om 
invecklade ämnen, uttrycka sig 
exakt och ta hänsyn till 
mottagaren. Kan skriva om 
verkliga och fiktiva ämnen med 
en säker och personlig stil och 
kan använda språket smidigt och 
mångsidigt. Kan skriva tydliga 
och omfattande redogörelser 
också om krävande ämnen.    
* Skribenten visar att han eller 
hon behärskar många sätt att 
disponera texten och göra den 
mer koherent. 
* Det språkliga uttrycksförrådet 
är mycket omfattande. Behärskar 
idiomatiska uttryck och vanliga 
fraser väl. 
* Behärskar grammatiken, 
ordförrådet och 
textuppläggningen mycket väl. 
Fel kan sporadiskt förekomma i 
idiomatiska uttryck samt i 
stilfrågor. 
 
 

 


